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Tema e Conteúdos programáticos 
 

Tema: Contratação pública sustentável  
 
Neste seminário, os mestrandos são convidados a refletir de forma crítica e a problematizar sobre a 
busca de regimes jurídicos que promovam a sustentabilidade da contratação pública (nas suas diversas 
dimensões, financeira, social e ambiental). 
Cada estudante deverá escolher um dos dezassete objetivos da Agenda 2030 (2050) para o 
desenvolvimento sustentável (no quadro das Nações Unidas e da União Europeia) e estudar formas de 
promover esse objetivo através da celebração de contratos públicos (tendo em conta o Código dos 
Contratos Públicos). 
 
 
 
Metodologias de ensino e avaliação  
 

A unidade curricular desenvolve-se em regime de seminário, seguindo um modelo interativo assente 
numa lógica de investigação autónoma (aprofundada e acompanhada) e de aprendizagem colaborativa, 
baseando-se na interação quer entre estudante-professor quer entre estudante-estudante quer ainda 
entre o estudante e os recursos de aprendizagem. 
 
Nas primeiras aulas, a Professora fará uma introdução problematizadora às temáticas em causa, após o 
que, seguindo o método das flipped classes, os mestrandos irão sendo convidados a participar em 
debates de temas, comentários de jurisprudência e recensão crítica de textos doutrinais relevantes nas 
temáticas em causa.  Espera-se que os mestrandos desenvolvam/aprofundem competências relativas à 
pesquisa de fontes de informação jurídica, métodos de investigação, reflexão crítica e busca de 
soluções jurídicas. 
 
No segundo semestre, os mestrandos farão uma apresentação (30-40 min) do seu tema de 
investigação, partindo de um dos dezassete objetivos da Agenda 2030 (2050) para o desenvolvimento 
sustentável, apresentação que servirá de base à elaboração do relatório final. 
 
A avaliação toma em consideração a assiduidade, a participação ativa nas aulas e o trabalho final (oral e 
escrito).  
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Bibliografia principal 
 

Como ponto de partida, serão utilizadas as seguintes obras: 
 
Maria João Estorninho, Requiem pelo Contrato Administrativo, Almedina, 1990. 
Maria João Estorninho, Curso de Direito dos Contratos Públicos, Almedina, 2014. (Almedina, e-book 
2021) 
 
 
N.B. Indicações bibliográficas para cada tema serão dadas nas aulas e através da página moodle da 
disciplina. 
 
 
 


